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Sag nr. 5

Orientering
MH orienterede om opmåling af udendørs arealer på
institutionsområdet.
EA orienterede om personalesag.
Ventelisten udleveret.

Sag nr. 6

Anderledes indskoling

Journal nr.:

17.02.07

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

Børn- og ungeudvalget vedtog i september 1998 et
kommissorium for en anderledes indskoling i Frederikssund
kommune.
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I efteråret 1999 forelagde en arbejdsgruppe et forslag for
udvalget til en anderledes indskoling.
På den baggrund bad børn- og ungeudvalget de 4 skoler om
at udarbejde et projekt for en anderledes indskoling med de
konditioner at projektet skulle indeholde en skoledag til kl.
14 og samtidig være udgiftsneutralt. Udvalget bad om at få
halvårlige evalueringer af projekterne.
Evalueringerne peger generelt på at forældrene ser positivt
på anderledes indskoling, men peger samtidig på, at der
burde afsættes flere lærertimer, når man udvider
skoledagen. Man ønsker generelt en nedsættelse af
skoledagen til kl. 13. Der gøres opmærksom på af en
skoledag til kl. 14 giver for lidt tid i SFO.
Personale og ledelse har brugt mange ressourcer på at få
projekterne til at fungere, og personale og ledelse er positive
overfor en fortsættelse. Der peges på at der er hentet
mange timer fra specialundervisningen og
fremmedsprogsundervisningen for at få den anderledes
indskoling til at hænge sammen. Det kan nu mærkes at
timerne mangler hvor de oprindelig er tildelt.
Der gøres opmærksom på at det vil være nødvendigt med
en tilførsel af timer for at få projekterne til at hænge bedre
sammen.
Forvaltningen skal hertil bemærke:
De første 6 måneder af skoleåret har vist, at det har været
svært at skemalægge timerne i indskolingen. Skolerne har
justeret på arbejdsfordelingen flere gange.
Der var ikke enighed mellem kommunen, DLF og BUPL
vedrørende overenskomst og arbejdstid ved projektets start.
Samtidig havde organisationerne rejst en voldgiftssag mod
Skive kommune. Det var derfor svært at opnå et
forhandlingsresultat, før der i december 2000 var afsagt
dom i Skivesagen.
1. Afgørelsen betyder, at pædagogerne skal arbejde på
BUPL's overenskomst, når de arbejder i skolen. De
må ikke stilles ringere end lærerne m.h.t. løn og
arbejdsvilkår, når de alene har ansvaret for
gennemførelsen af en lektion.
2. Pædagogmedhjælperne må ikke alene have ansvaret
for gennemførelsen af en lektion. Dispensationen fra
uddannelseskravene fra ministeriet gælder ikke for
pædagogmedhjælperne.
3. Lærerne kan ikke ifølge deres overenskomst bruge tid
fra "155-puljen" til samarbejde med udefra kommende
personale, der ikke er omfattet af lærerenes
overenskomst.
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Frederikssund kommune skal med tilbagevirkende kraft
tilrette anderledes indskoling til kendelserne fra Skive
dommen.
Ad. 1: I de første 6 måneder af skoleåret har personaler fra
SFO haft eneansvaret for gennemførelsen af en lektion i
137 lektioner om ugen.
En skoledag til kl. 14 vil fremover betyde en udgift til
løntillæg til pædagoger, der aflønnes under løntrin 26. Det
er ikke muligt at opgøre præcist, men det skønnes af
forskellen på pædagogløn og lærerløn vil være kr. 40 pr.
lektion.
Ad. 2: Det er ikke mulig med de nuværende ressourcer at
dække en skoledag til kl. 14, når skolen ikke kan benytte
medhjælperne i skolen i samme omfang som nu.
Ad. 3: I de første 6 måneder har 70 lærere samarbejdet med
pædagogerne i 1-1,5 time pr. uge. Kommunen vil bede KL
se på sagen, da der ikke umiddelbart er enighed om kravet
om aflønning med tilbagevirkende kraft. For så vidt angå
resten af skoleåret vil samarbejdet betyde en merudgift på
kr. 196.000
Luknino af SFO:
Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2001 at lukke
skolefritidsordningerne i 2 uger i sommerferien.
Forvaltningen er blevet opmærksom på at besparelsen på
kr. 700.000 er indregnet i hele budget 2001 i stedet for med
virkning fra 1. august 2001. Samtidig får besparelsen en
utilsigtet virkning på det antal timer, skolefritidsordningerne
kan lægge i den anderledes indskoling.
Personaleforbruget i sommerferien svarer ikke til en
normering på 13,2 p.g.a. de få børn der passes i skoleferien.
Dette mindreforbrug i personaletimer bruges i den
anderledes indskoling og er skemalagt som pædagogtimer i
indeværende skoleår. Besparelsen som udelukkende var
tænkt som en besparelse på SFO kommer til at betyde at
pædagogerne kan deltage i et færre antal timer i en
indskoling, hvor det i forvejen er svært at få timerne til at slå
til.
Bevilling:

Tillægsbevilling kr. 196.000 for så vidt angår skoledelen.
Tillægsbevilling kr. 408.000 for så vidt angår SFO-delen.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:
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Forvaltningen indstiller til børn- og ungeudvalget at den
anderledes indskoling ændres, således at skoledagen bliver
på 5 lektioner.
Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at
indstille til Økonomiudvalget, at besparelsen kr. 700.000
ændres til at gælde for 5/12 år svarende til kr. 291.000, samt
at der gives en tillægsbevilling på kr. 196.000 til dækning af
udgifter i forbindelse med kendelserne fra Skive dommen.
Formanden indstiller:
1. 5 lektioner
2. at Byrådet annuller beslutningen om at lukke SFO i 2
uger.
Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde 29. januar 2001:
Idet udvalget ønsker, at projektet Anderledes Indskoling
fortsætter med vægt på leg og læring og helhed i børnenes
hverdag, besluttes med henvisning til evalueringerne, at
skoledagen fremover bliver på 5 lektioner. Udvalget
forventer, at dette kan træde i kraft pr. 1. marts 2001.
Udvalget besluttede endvidere med henvisning til de
manglende ressourcer i Anderledes Indskoling, at lukningen
af SFO i 2 uger i sommerferien udskydes i projektperioden.
Børn- og Ungeudvalget indstiller til økonomiudvalget, at der
tillægsbevilges kr. 196.000 til dækning af udgifter i
forbindelse med Skive-dommen for indeværende skoleår,
samt at der gives en tillægsbevilling på kr. 700.000 i 2001,
og at der indarbejdes kr. 408.000 i 2002 for så vidt angår
SFO-delen.
Udvalget gør opmærksom på, at de endelige konsekvenser
af Skive-dommen foreligger senere.

Sag nr. 7

Etablering af institutionspladser

Journal nr.:

16.06.04

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Efter etableringen af 3 nye institutioner i 2000 var der i hele
efteråret 2000 ledige pladser i kommunens daginstitutioner.
En opgørelse pr. 1. januar 2001 af ventelisten til 1. august
2001 viste en stigning i efterspørgslen af pladser i perioden
marts til juli.
235 børn udmeldes til 1. august ved skolestart og derefter er
der igen ledige pladser i institutionerne.
Fratrukket 28 forårs turnuspladser er behovet 1. marts
stadig ca. 50 pladser.
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Det er vanskeligt at etablere pladser og ansætte personale i
4 måneder, da der ikke er brug for personalet efter
sommerferien.
Forvaltningen har afholdt møde med daginstitutionslederne,
som tilkendegav, at de var villige til af hjælpe med af løse
pladsproblemerne i de 4 måneder fra marts til
sommerferien.
Der foreslås følgende:
Hvis institutionen modtager 1 barn i overbelægning
indsættes kr. 15.000 på institutionens vikarkonto. Flere
institutioner var villige til at tage 2-3 børn i overbelægning.
Udgiften til pasning af 50 børn beløber sig til kr. 750.000
Der vil i 4 måneder være en skønnet forældreindtægt på ca.
kr. 200.000, under hensyntagen til skønnet søskenderabat
og forventet antal.
Med henblik på at løse "tilsandningsproblemer" i foråret
2002 arbejdes på en vippenormering.
Bevilling:

Tillægsbevilling på kr. 550.000

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Opgørelse over pladsbehovet i foråret 2001.

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget indstille til
Økonomiudvalget at der tillægsbevilges kr. 550.000 til
etablering af 50 pladser på kommunens eksisterende
institutioner.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde 29. januar 2001:
Indstillingen godkendt.

Sag nr. 8

Budgetanalysen på dagpasningsområdet
Tilpasning af udgiftsniveauet

Journal nr.:

16.06.00G12

Lovgrundlag:

Lov om social service

Sagsfremstilling:

Børn- og ungeudvalget besluttede den 14. august en
tidsplan for behandlingen af analysen på
dagpasningsområdet.
Forvaltningen blev bedt om et forslag vedrørende tilpasning
af udgiftsniveauet i institutionerne således, at de i højere
grad ligger på niveau med de øvrige kommuners.
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Herunder ønskes en vurdering af det hensigtsmæssige i, at
Frederikssund har en relativ stor andel af uddannet
personale. Dette skal også ses i sammenhæng med de
stadigt større vanskeligheder med at rekruttere uddannede
pædagoger.
Forvaltningen blev desuden bedt om et forslag vedrørende
tilpasning af udgiftsniveauet i klubberne således, at de i
højere grad ligger på niveau med de øvrige kommuners.
En gennemarbejdning af tallene på klubområdet viste flere
fejl i KL's rapport. KL blev bedt om at udarbejde en ny
beregning på klubområdet. Denne beregning viser, at
kommunens udgifter på klubområdet ligger på niveau med
de øvrige kommuners.
Daginstitutioner:
Den nuværende normering i daginstitutionerne er fastsat til
9,23, men er dog på grund af 3 ekstra ferie/fridage og
omsorgsdage 9,43. Forbruget af timer på den enkelte
institution er afhængig af ugentlig åbningstid og antal BHE.
En ændring af normeringen til 0,1 på en 60 BHE institution
med en åbningstid på 53 timer ugentligt spares kr. 21.700,
svarende til kr. 363 pr. BHE
En ændring af normeringen til 0,1 på en 60 BHE institution
med en åbningstid på 58 timer ugentligt spares kr. 23.800,
svarende til kr. 397 pr. BHE.
Analysen viser at Frederikssunds personaleforbrug ligger
ca. 10% over gennemsnittet af de øvrige kommuner.
Uddannet og ikke uddannet personale:
En ændring i fordelingen mellem uddannede og ikke
uddannede fra den nuværende fordeling 60/40 til
eksempelvis 50/50 betyder en årlig besparelse på en:
40 BHE institution kr. 34.000
60 BHE institution kr. 51.000
84 BHE institution kr. 71.000
Klubområdet:
En ændring af normeringen på klubområdet fra de
nuværende 15 til eksempelvis 16 vil betyde en samlet
besparelse på kr. 398.000 årligt.
Hvis der ændres på normeringen i daginstitutionerne skal
forslag om ændring sendes til høring i
forældrebestyrelserne.
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BUPL og PMF har ligeledes en høringsret ved
normeringsændringer.
Desuden skal gøres opmærksom på at en beregnet
besparelse ikke slår fuldt og helt igennem idet der skal
fratrækkes en mindre indtægt på forældrebetalingen som
udgør ca. 30% af de samlede udgifter.
Bevilling:
Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Oversigt over åbningstimer i daninstitutionerne.
Analysen på dagpasningsområdet og den reviderede
analyse på klubområdet bedes medbragt

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget om at tage
stilling til serviceniveauet på dagpasningsområdet.
Forslag til ændringer sendes til høring i
forældrebestyrelserne og hos de berørte faglige
organisationer inden endelig vedtagelse.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde 29. januar 2001:
Daginstitution: Udvalget ønsker sagen udsat til næste
møde med henblik på at afklare inddragelse af ledelsestid i
sammenligningsgrundlaget.
Klubområdet: Udvalget ønsker et forbedret grundlag for
stillingtagen til normering på klubområdet med baggrund i
det faktiske antal fremmødte børn.
Desuden ønsker udvalget på næste møde at drøfte klubber
med udgangspunkt i virksomhedsplaner.

Sag nr. 9

Sammenlægning af Kølholmskolen og Bakkeskolen på
Gyldensten

Journal nr.:

17.01.04

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede i marts 2000 at købe Gyldensten på
Marbækvej 43 med det formål at indrette bygningerne til
skole for Frederikssund kommunes egne elever fra
Bakkeskolen, som dels rummer 15 elever sociale og
emotionelle problemer i alderen 11 -15 år og dels 8 elever fra
familiebehandlingstilbuddet Bakketoppen i alderen 7-10 år.
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Endvidere skal skolen indrettes til elever fra Frederiksborg
Amts DAMP tilbud Kølholmskolen, som rummer 18 elever i
alderen 8-13 år.
For at skabe den nødvendige plads til alle eleverne er det
nødvendigt at bygge 350 m2 til Gyldensten, at indrette 1.
salen på stuehuset, samt udføres nogle bygningsændringer
i laboratoriebygningerne.
Tilbygningen tilpasses omgivelserne ved at opføre den i stil
med de eksisterende laboratoriebygninger.
Teknisk Forvaltning mener, at tilbygningen kan opføres i
henhold til eksisterende lokalplan for området.
Der er foretaget støj- og vibrationsmålinger fra S-toget, og
målingerne overholder grænseværdierne.
Tilbygningen på 350 m2 kan opføres for kr. 3.000.000 og
indretningen af 1. sal og laboratoriebygningerne kan udføres
forkr. 1.500.000.
De første beregninger viste at skolerne kunne
sammenlægges i de eksisterende bygninger med en lille
tilbygning til en tumlesal på 150 m2. Forvaltningen kunne
derfor afholde udgiften over de afsatte midler til
bygningsrenovering og bygningsvedligeholdelse.
En mere præcis funktionsopdeling og vurdering af kvaliteten
i amtstilbuddet, sammenhold med elevernes adfærd og
antal viste imidlertid at det var nødvendigt med en større
tilbygning.
Skolerne er ledelsesmæssigt sammenlagt pr. 1. maj 2000
med John Flvedhaven som inspektør og Pia Dalgaard som
souschef.
Flanne Moses, der i øjeblikket er afdelingsleder på
Bakkeskolen i Bakketoppen forsætter som afdelingsleder for
Bakkeskolen/Bakketoppen på Gyldensten.
Det foreslås at skolen navngives Gyldenstenskolen, men de
enkelte afdelinger for DAMP elever, Bakkeskole elever og
familiebehandlingstilbuddet Bakketoppen bibeholdes.
Når Kølholmskolen flytter ud fra Oppe Sundby skole, skal
der ske en ombygning af klasselokalerne, for at skolen kan
rumme de nuværende og kommende klasser med store
klassekvotienter. Denne ombygning beløber sig til kr.
1.600.000.
Ifølge økonomisk forvaltning er lånerammen for 2001 ikke
opbrugt. Udbygningen på Gyldensten og ombygningen på
Oppe Sundby skole på i alt kr. 6.000.000 kan derfor
finansieres ved dels et lån på kr. 3.000.000, dels af kr.
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2.000. 000 afsat til renovering af skolerne og dels af kr.
1.000. 000 fra forvaltningens bygningsvedligeholdelse.
Bevilling:

Anlægsbevilling på kr. 3.000.000 som optages som lån

Økonomi og personale Anlægsudgifter i alt kr. 6.000.000 finansieres som:
mæssige konsekvenser:
Kr. 3.000.000 som optages som lån
kr. 2.000.000 budget til skolerenovering
Kr. 1.000.000 budgetsat på bygningsvedligeholdelse
Bilag:

Ingen

Indstilling:

Forvaltningen anmoder Børn- og ungeudvalget indstille til
Økonomiudvalget, at der optages et lån på kr. 3.000.000 til
om- og tilbygning på Gyldensten i forbindelse med
sammenlægningen af Bakkeskolen og Kølholmskolen, samt
at der frigives den i budgettet afsatte anlægsbevilling kr.
2.000.000 til skolerenovering.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde 29. januar 2001:
Indstillingen godkendt.

Sag nr. 10

Skolen i Græse Bakkeby

Journal nr.:

82.06.00/4

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

Udvalget skal tage stilling til 1. etape til kr. 31.000.000 som
er budgetsat. Beløbet er kun rene byggeudgifter, dertil
kommer kr. 6.000.000 i yderligere omkostninger.
Byggeprogrammet, der sendes i udbud, indeholder alle 3
etaper, men det pointeres i udbudsmaterialet, at det kun er
1. etape, der skal bygges og afgives tilbud på.
Udbuddet forestås sendt i omvendt licitation, hvor det
præciseres, at der er kr. 31.000.000 til byggeriet.
Overskrides dette beløb udgår projektet af konkurrencen.

Bevilling:
Økonomi og personale- 37.000.000 til 1. etape er optaget i budgettet i 2001,2002 og
mæssige konsekvenser: 2003.
Bilag:

Byggeprogram fra Mangor & Nagel

Indstilling:

Byrådet skal godkende det endelige byggeprogram i marts
måned for at tidsplanen kan overholdes.
Børn- og ungeudvalget anmodes derfor om at oversendes
det forelagte byggeprogram til godkendelse i Byrådet.
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Børn- og ungeudvalget har bedt Mangor & Nagel om at
udforme et oplæg til risikostyring på økonomien. Udvalget
bedes tage stilling til om Mangor & Nagel skal udarbejde et
projekt på risikostyring.
Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde 29. januar 2001:
Morten Andersen, Finn Vester og Per Bille Henriksen
godkender byggeprogrammet med omvendt licitation.
Bente Nielsen og Klaus Nielsen godkender
byggeprogrammet, men ønsker almindelig licitation.
Udvalget ønsker ikke udarbejdet et projekt på risikostyring
nu, men eventuelt på 2. etape.

Sag nr. 11

Børnehaveklasser i skoleåret 2001/2002

Journal nr.:

00 .01 003 /17.02.0 7

Lovgrundlag:

Folkeskoleloven

Sagsfremstilling:

Elevtallene i de kommende børnehaveklasser er større end
forventet i følgeprognosen.
Der er sket en betydelig større tilflytning til Åbjergskolens
distrikt til bl.a. Slåenbjerghuse og Græse Bakkeby.
Det vil derfor være nødvendigt at oprette 4
børnehaveklasser på Åbjergskolen mod forventet 3.

Bevilling:

Der søges en tillægsbevilling på kr. 146.000 i 2001 og der
indarbejdes kr. 350.000 i overslagsårene.

Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:
Indstilling:

Forvaltningen anmoder børn- og ungeudvalget om at
indstille til Økonomiudvalget at der tillægsbevilges kr.
146.000 i 2001 og kr. 350.000 i overslagsårene.

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde 29. januar 2001:
Indstillingen godkendt.

Sag nr. 12

Kommuneplanlægning 2001: Hvidbogen

Journal nr.:

01.02.03P22/1290

Lovgrundlag:
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Planloven (Bekendtgørelse af lov om planlægning nr. 518 af
11.06.2000)
Sagsfremstilling:

Forvaltningen sender "Hvidbog" til drøftelse i
fagudvalgene.
Baggrunden er følgende:
Byrådet vedtog den 5. december 2000 en ændret strategi
for kommuneplanlægningen, således at arbejdet med
kommuneplanrevisionen koncentreres om den fremtidige
byudvikling, helhedsplan for byomdannelsesområdet
omkring stationen, og udviklingen af erhvervsomåderne.
Byrådet blev på temamødet den 2. januar 2001 orienteret
om de vigtigste strategiske spørgsmål vedrørende den
fremtidige byudvikling.
På baggrund af Byrådets drøftelser under temamødet har
økonomiudvalget den 22. januar anbefalet en
sammenhængende strategi for byudviklingen, "Strategi
2001 -2 0 1 2 ".
Oplægget bygger på den hidtidige kommuneplan, på
debatindlæggene fra offentlighedsfasen omkring
Debatavisen i 2000, der var samlet i "Hvidbog, del 1", og på
byrådets debat på temamødet den 2. Januar 2001.
Oplægget til "Strategi 2001 - 2012" indeholder dels et
forslag til byudviklingsstrategi, dels nogle konsekvenser for
den kommunale planlægning indenfor temaerne
byomdannelse af stationsområdet, erhvervsudvikling og
boligbyggeri. Konsekvensbeskrivelserne indeholder
tidsplaner for de nødvendige helhedsplaner og
kommuneplantillæg.
Forvaltningen har på baggrund heraf tilrettet forslaget til
"Hvidbog, del 2", således at Hvidbogen nu indeholder;
1. økonomiudvalgets indstillinger til debattens strategiske
spørgsmål, og
2. forvaltningens supplerende indstillinger til
fagudvalgene vedrørende spørgsmål, som kan
viderebearbejdes dels i kommuneplanlægningen, dels
i områdebeskrivelserne.
Hvidbogen behandles af byrådet den 6. marts når
økonomiudvalget den 21. februar har drøftet fagudvalgenes
indstillinger til hvidbogens forskellige dele.
(Strategi 2001 - 2012 forventes behandlet af byrådet den 6.
Februar efter indstillingen fra økonomiudvalget den 22.
januar.)

Bevilling:
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Økonomi og personale
mæssige konsekvenser:
Bilag:

Økonomiudvalgets oplæg af 22. januar 2001: "Strategi 2001
-2 0 1 2 ",
Forvaltningens oplæg af 22. januar 2001 "Hvidbog"
(Hvidbog, del 1 og 2 samt kopi af samtlige debatindlæg er
tidligere udsendt)

Indstilling:

Forvaltning indstiller, at børn- og ungeudvalget - med
henblik på indstilling til økonomiudvalget og byrådet drøfter afsnittet
"Generelt om byomdannelsesområdet" samt kapitlet
"Skoler, institutioner og uddannelse"

Beslutninger:

Børn- og Ungeudvalgets møde 29. januar 2001:
Børn- og Ungeudvalget ønsker, at der reserveres et areal i
den vestlige del af byomdannelsesområdet.
Udvalget ønsker desuden et areal afsat i sydbyen til
daginstitution.
Øvrige tekst godkendt.

Sag nr. 13

Eventuelt
Bente Nielsen spurgte til implementeringen af
rengøringsanalysen.
Der efterlyses en større forældreopbakning til skolens
dagligdag.
Problemer vedrørende manglende sti fra St. Rørbæk by til
institutionen Rørskov.

sign.

sign.

sign.

Morten A. Andersen

Per Bille Henriksen

Bente Nielsen
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sign.

sign.

Finn Vester

Klaus Nielsen

Mogens Højenvang

